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Konsernin liikevaihto kasvoi hieman
Toimintaan vaikutti koko katsauskaudella tavanomaista voimakkaampi
kysynnän kausivaihtelu, kuten edellisen tilikauden
vuosikertomuksessa arvioitiin. Liikevaihdon kehittymistä hidasti
lisäksi asiakaskohtaisten teholähteiden tuotevalikoiman kysynnän
painotuksessa tapahtunut muutos, johon ei osattu varautua.
Saarijärven ja Teksasin tuotantolaitosten käyttöaste jäi odotettua
alhaisemmaksi. Vakiotuotteita valmistavan Vantaan tehtaan toiminta
sujui suunnitelmien mukaisesti.
Efore-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 124,7 miljoonaa
markkaa (115,1 Mmk 30.4.1997). Tästä emoyhtiön osuus oli 81,9 Mmk
(90,8 Mmk 30.4.1997). Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna 8,43 %. Emoyhtiön liikevaihto laski
9,8 %. Efore ei katsauskaudella yltänyt viime vuosien
keskimääräiseen kasvuvauhtiinsa.
Myynti painottuu edelleen voimakkaasti tietoliikennealalle, vaikka
joitakin uusia asiakassuhteita onkin pystytty luomaan. Viennin, joka
sisältää myös USA:n yksikön toiminnan, osuus liikevaihdosta oli
53,2 % eli 66,4 Mmk (35,9 % eli 41,4 Mmk 30.4.1997). Tärkeimmät
vientimaat ovat Iso-Britannia, USA, Ruotsi ja Itävalta. Tytäryhtiö
Muuntolaite Oy:n viennin kasvu on lupaavaa Venäjällä ja Baltian
maissa.
Tulos heikkeni
Konsernin käyttökate oli 3,5 Mmk (2,8 %), kun se edellisenä vuonna
vastaavalla kaudella oli 7,3 Mmk (6,3 %). Emoyhtiön vastaavat luvut
olivat 4,1 Mmk eli 5,0 % (9,9 Mmk eli 10,9 % 30.4.1997). Konsernin
alhaiseen käyttökatteeseen vaikuttivat eniten emoyhtiön myynnin
lasku sekä USA:n tytäryhtiön tappio.
Konsernin liiketappio oli - 1,9 Mmk (-1,5 %), kun liikevoitto
edellisenä vuonna vastaavalla kaudella oli 3,1 Mmk eli 2,7 %.
Katsauskauden tappio ennen satunnaiseriä, varauksia
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli - 1,3 Mmk (Voitto 30.4.1997: 2,8
Mmk). Konsernin katsauskauden tappio oli - 3,24 Mmk; voitto
edellisvuonna oli 20,0 Mmk, johon kuitenkin sisältyi satunnaisia
tuottoja 24,6 Mmk.
Investoinnit jatkuvat
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 11,5 Mmk
(4,7 Mmk 30.4.1997), josta emoyhtiön osuus oli 10,6 Mmk.
Efore painottaa investoinneissaan tuotantoteknologian jatkuvaa
uudistamista ja tehostamista. Tällä linjalla jatkettiin myös
katsauskautena.
Saarijärven tehtaan uudesta laajennuksesta tehtiin päätös tilikauden
alussa. Loppukesästä valmistuva laajennus kasvattaa tehtaan
tuotantopinta-alan 8.400 må:iin. Uuteen halliin on tilattu uusinta
valmistusteknologiaa edustava tuotantolaitteisto, joka asennetaan ja

otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Laitteiston käyttöönotto
kasvattaa tehtaan tuotantokapasiteettia, parantaa kilpailukykyä ja
luo edellytykset 20 - 30 lisätyöpaikalle.
Muita merkittäviä investointipäätöksiä olivat yhtiössä käytettävän
tiedonhallintajärjestelmän uudistaminen, laitehankinnat
tuotekehityslaboratorioon sekä uuden toimipisteen avaaminen
Tampereella. Asiakaspalvelua parannettiin perustamalla Efore (UK)
Ltd:n yhteyteen laitteiden huoltopiste, jossa työskentelee kaksi
henkilöä.
Rahoitusasema on vakaa
Konsernin rahoitusasema on huonosta tuloksesta ja jatkuneista
investoinneista huolimatta pysynyt vakaana. Osa Saarijärven tehtaan
laiteinvestoinneista rahoitetaan KERA:n myöntämällä lainalla.
Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 55,6 % (57,9 %
31.10.1997).
Konsernirakenne ennallaan
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt Muuntolaite Oy, IL-Power Oy, Efore (UK) Ltd, Efore
(USA), Inc. sekä FI-Systems Oy, jolla ei ole ollut liiketoimintaa.
Efore Oyj omistaa myös kolmanneksen Englantiin perustetusta
logistiikkayhtiö JES Logistics Ltd:stä sekä neljänneksen
tehoelektroniikan alalla toimivasta saksalaisesta Power Innovation
GmbH:sta. Emoyhtiöllä on Ruotsissa myyntikonttori.
Kehitys konserniyhtiöissä epäyhtenäistä
Emoyhtiön ja Efore (USA), Inc:in ongelmiin katsauskaudella on jo
viitattu.
MMuuntolaite Oy:n toiminta on kehittynyt suunnitellulla tavalla.
Yhtiön nettomyynti oli 38,4 Mmk, jossa on kasvua 25 % edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vienti on kehittynyt
suotuisasti erityisesti Baltian maissa ja Venäjällä, missä on
onnistuttu menestyksellisesti rakentamaan jälleenmyynti- ja
huoltoverkostoa. Kotimaan myynti on kyetty säilyttämään edellisen
vuoden tasolla. Muuntolaite Oy:n kustannusrakenne on terve ja tulos
vastaa suunnitelmia ja on positiivinen.
IL-Power Oy on entistä selvemmin keskittynyt tuotekehitystoimintaan,
tuotteiden valmistuksen tapahtuessa konsernin tehtailla. Myös
Efore (UK) Ltd samoin kuin JES Logistics Ltd ovat toimineet
tavoitteiden mukaisesti. Saksalainen Power Innovation GmbH on sen
sijaan kärsinyt samantapaisesta kausivaihtelusta kuin emoyhtiökin ja
myös sen liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna.
Hallinto
Maaliskuussa kokoontuneessa yhtiökokouksessa valittiin Efore Oyj:n
hallitukseen ins., EuroMBA Hannes Fabritius (puheenjohtaja),
merkonomi Pirkko Fabritius, DI Olli Kokkonen, VT Matti Ruhala ja
ins. Aarne J. Valkama sekä varajäseneksi ekonomi Risto Kari.
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young,
jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Olli Mäkinen.
Osakeanti ja optio-ohjelma
Maaliskuun yhtiökokous päätti myös yhtiön osakepääoman
korottamisesta rahastoannilla, joka toteuttiin teknisesti arvoosuusjärjestelmässä ilman merkintäaikaa. Annissa yhtiön
osakasluetteloon merkitty osakas sai täsmäytyspäivänä 13.3.1998
yhdellä vanhalla yhden uuden vastaavanlaisen osakkeen. Rahastoannin
jälkeen yhtiöllä on yhteensä 3.708.814 A-osaketta ja 264.808 Kosaketta. Efore Oyj:n uusi rekisteröity osakepääoma on 39.736.220
markkaa.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön
A-osakkeita uuden osakeyhtiölain sallimissa puitteissa.
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien
myöntämisestä konserniyhtiöiden johdolle ja toimihenkilöille. Optio-

oikeus koskee noin 120 henkilöä ja oikeuttaa enintään 120.000 uuteen
A-osakkeeseen, joiden merkintähinnaksi muodostui optioehtojen mukaan
96 mk/osake.
Efore pörssissä
Kaupankäynti Efore Oyj:n osakkeilla oli vilkasta katsauskaudella.
Kurssikehitys oli nouseva aina kauden lopulle, jolloin annettiin OTCtiedote yhtiön toiminnan kasvun hidastumisesta. Osakekurssi oli
korkeimmillaan 98 mk maaliskuussa ja 70 mk kauden päättyessä
30.4.1998.
Efore Oyj:n osakkeiden vuodesta 1990 laskettu keskimääräinen
vuotuinen tuotto 8.5.1998 asti ilman maksettuja osinkoja on ollut
36%.
Osakkeenomistajien lukumäärä on edelleen kasvanut ja oli
katsauskauden päättyessä 660 (31.10.1997: 605). Ulkomaalaisomistus
on laskenut 7,3 %:iin ( 17,43 % 31.10.1997).
Loppuvuoden näkymät
Koetuista takaiskuista huolimatta yhtiössä uskotaan markkinoiden
kasvupotentiaalin pysyneen ennallaan. Kilpailukykyyn ja kasvuun on
varauduttu investoinnein. Yhtiö on pystynyt tuotekehityshankkeiden
myötä avaamaan uusia asiakassuhteita. Katsauskaudella on saatu
tilauksia usean uuden merkittävän asiakaskohtaisen teholähteen
suunnittelusta, joista odotetaan tuloksia ensi vuodesta alkaen.
Samaa tavoitetta palvelee kansainväliseksi kehittyvä myynti ja
markkinointi, jossa ulkomaisilla tytäryhtiöillä ja toimipisteillä on
avainrooli pyrittäessä toimimaan lähellä asiakasta ja näin
varmistamaan asiakassuhteen pysyvyys.
Vaikka liikevaihdon odotetaankin kasvavan, konsernin toiminnallisen
tuloksen tilivuonna 1998 arvioidaan jäävän edellistä tilikautta
pienemmäksi lähinnä alkuvuoden vaikeuksien vuoksi. Merkittävin
vaikutus kuluvan vuoden tuloskehitykseen tulee olemaan sillä, miten
nopeasti alkuvuoden kysyntävaihteluista päästään kasvu-uralle ja
näin nostamaan tehtaiden käyttöastetta.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Lisätietoja antavat hallituksen puheenjohtaja Hannes Fabritius, puh.
050 2909, toimitusjohtaja Berndt Schalin, puh. 050 2994,
talouspäällikkö Riitta Kirjalainen, puh. (09) 478 46308 ja business
controller Pertti Nokka, puh. (09) 478 46524.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
Mmk

LIIKEVAIHTO
Osuus osakkuusyrityksen
tuloksesta
Kulut ja liiketoiminnan
muut tuotot
KÄYTTÖKATE
Suunnitelman mukaiset
poistot
Konserniliikearvon poisto
LIIKEVOITTO/-TAPPIO
Rahoitustuotot ja -kulut
(netto)
TULOS ENNEN
SATUNNAISERIÄ, VARAUKSIA
JA VEROJA
Satunnaiset tuotot

11/97 4/98

11/96 4/97

muutos %

11/96 10/97

124,7
-0,3

115,1
0,2

8,3
-250,0

255,3
0,3

-120,95,6

-108,0

3,5
-3,5

7,3
-2,3

-52,1
52,2

22,23
-5,2

-1,9
-1,9
0,6

-1,9
3,1
-0,3

0,0
-161,3
-300,0

-3,8
13,2
-0,3

-1,3

2,8

-146,4

12,9

16,3 -233,441,5

24,6
-

TULOS ENNEN VARAUKSIA JA
VEROJA
Välittömät verot *
KATSAUSKAUDEN TULOS
Tulos / osake (mk)
* Veroina on otettu
huomioon katsauskauden
tulosta vastaavat verot
erillisyhtiöissä.
KONSERNIN TASE
Mmk
VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
VAIHTO-OMAISUUS
SAAMISET
RAHOITUSOMAISUUS
YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Ylikurssirahasto

-1,3

27,4

-104,7

37,5

-1,9
-3,2
-0,80

-7,4
20,0
0,09

-74,3
-116,0
-988,9

-11,92,0
23,5
1,32

52,57

42,2

24,94

46,5

41,7
60,0
19,7
173,9

37,8
60,9
27,3
168,2

10,3
-1,5
-27,8
3,4

38,4
68,7
33,6
187,2

92,9
39,7
30,9

89,2
19,9
41,9

4,1
99,5
-26,3

104,8
19,9
41,9
8,8

22,3

27,4

-18,6

34,2

5,0

2,6
0,5

92,3

5,0

Muu oma pääoma
VARAUKSET
Kertynyt poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

-

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
YHTEENSÄ
TUNNUSLUVUT
Oma pääoma / osake (mk)
Omavaraisuusaste, %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen (Mmk)
% liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
KONSERNIN
VASTUUSITOUMUKSET
Mmk
ANNETUT PANTIT
Omasta puolesta
VELAN VAKUUDEKSI ANNETUT
KIINNITYKSET
Omasta puolesta
Konserniyhtiöiden puolesta

38,5
37,5
173,9

29,3
46,6
168,2

31,4
-19,5
3,4

29,3
48,1
187,2

24,35
55,6
11,5

23,00
54,3
4,7

5,9
2,4
144,7

27,29
57,9
19,7

9,2
468

4,1
410

125,8
14,1

7,7
426

4/98

4/97

13,6

5,2

161,5

8,2

29,6

10,1

193,1

17,6

10/97

MUUT VASTUUT JA
VASTUUSITOUMUKSET
Omasta puolesta

-

21,7

8,1

167,9

20,1

Oma pääoma/osake=Oma pääoma+vapaaehtoiset varaukset
+kertynyt poistoero-lask.verovelka/
osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä 30.4.
Omavaraisuusaste -% = Oma pääoma+vapaaeht. varaukset+kertynyt
poistoero-lask.verovelka/taseen loppusumma-saadut ennakot x 100.

